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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 .نعم

 .طالب: أحسن هللا إلیك
له وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آ الحمد هلل رب العالمین، 

 .وصحبه أجمعین
اَن َعَلى َو�َ ِقیَقِة،  َعَلى الحَ َ�اُب ِإَذا َلْم َ�ُكِن اِإلْسَالمُ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام البخاري 

 ْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوانَّا ُقْل لَ ْعَراُب آمَ َقاَلِت األَ {ِلَقْوِلِه َتَعاَلى: . اِالْسِتْسَالِم َأِو الَخْوِف ِمَن الَقْتلِ 
یَن ِعْنَد لدِّ ِإنَّ ا{: -هُ َجلَّ ِذْ�رُ -ِلِه ]. َفِإَذا َ�اَن َعَلى الَحِقیَقِة، َفُهَو َعَلى َقوْ ١٤[الحجرات:  }َأْسَلْمَنا

 ].١٩[آل عمران:  }للااَِّ اِإلْسَالمُ 
، قَ  َثَنا َأُبو الَیَماِن، َقاَل: َأْخَبَرَنا ُشَعْیٌب، َعِن الزُّْهِريِّ ُر ْبُن َسْعِد ْبِن َأِبي َبَرِني َعامِ اَل: َأخْ َحدَّ

ُ َعْنهُ -َوقَّاٍص، َعْن َسْعٍد  ْعَطى َرْهًطا َوَسْعٌد أَ  -ِه َوَسلَّمَ  َعَلیْ َصلَّى هللاُ -، َأنَّ َرُسوَل للااَِّ -َرِضَي للااَّ
 َما ، َفُقْلُت: َ�ا َرُسوَل للااَِّ ُهْم ِإَليَّ  َأْعَجبُ َرُجًال ُهوَ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َجاِلٌس، َفَتَرَك َرُسوُل للااَِّ 

ي َألََراُه ُمْؤِمًنا. َفَقاَل:  ُم ًال، ُثمَّ َغَلَبِني َما َأْعلَ َسَكتُّ َقِلی، فَ »ًماَأْو ُمْسلِ «َلَك َعْن ُفَالٍن؟ َفَ�للااَِّ ِإنِّ
ي َألَ ِمْنُه، َفُعْدُت ِلَمَقاَلِتي، َفُقْلُت: َما َلَك َعْن ُفَالٍن؟ َفَ�للااَِّ إِ  مَّ ثُ . »َأْو ُمْسِلًما«ا. َفَقاَل: َراُه ُمْؤِمنً نِّ

ُد َ�ا َسعْ «ُثمَّ َقاَل:  -َسلَّمَ  َعَلْیِه وَ لَّى هللاُ َص -َوَعاَد َرُسوُل للااَِّ َغَلَبِني َما َأْعَلُم ِمْنُه َفُعْدُت ِلَمَقاَلِتي، 
ُجَل، َوَغْیُرُه َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْنُه، َخْشَیَة َأْن �َ   .»نَّارِ  ِفي الللااَُّ ُكبَُّه ِإنِّي َألُْعِطي الرَّ

، َعِن ال   ."زُّْهِريِّ َوَرَواُه ُیوُنُس، َوَصاِلٌح، َوَمْعَمٌر، َواْبُن َأِخي الزُّْهِريِّ
وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه  الحمد هلل رب العالمین،

 .أجمعین
سالم على ذا لم �كن اإل�اب إ"قوله: ( في شرح هذا الباب: -َرِحَمُه هللاُ -فیقول ابن حجر  ،أما �عد
�أنه �قول:  للعلم �ه،( "�اب إذا لم �كن اإلسالم على الحقیقة"، ")إذا"ُحذف جواب قوله  "الحقیقة

في  �عني إذا �ان مجرد دعوى من غیر أن �قر، )إذا �ان اإلسالم �ذلك لم ینتفع �ه في اآلخرة
�ضر صاحبه أكثر مما لو أظهر بل  فإنه ال ینفع في اآلخرة، �ما هو شأن المنافقین، القلب،
�ره . ومحصل ما ذةإذا �ان اإلسالم �ذلك لم ینتفع �ه في اآلخر  كأنه �قول:(: �قول. الكفر

فع عند واستدل �ه أن اإلسالم �طلق و�راد �ه الحقیقة الشرعیة، وهو الذي یرادف اإل�مان و�ن
�مان فیكون لإلسالم حقیقة ولإل رن �ه فیفترقان،أما إذا قُ  یرادف اإل�مان إذا انفرد عنه.، )هللا

 . رقاسواء اقترنا أو افت امع أن اإلمام البخاري یرى أن اإل�مان واإلسالم مترادفان مطلقً  حقیقة.
ْسَالمُ {وعلیه قوله تعالى: ( یَن ِعْنَد للااَِّ اإلِْ وهذه اآل�ة موجودة في ، )]١٩[آل عمران:  }ِإنَّ الدِّ

 نسخة.فهي موجودة في  ،�عض نسخ الصحیح
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ْسَالِم ِدیًنا َفَلْن ُ�قْ {: موجودة �قولعشرة  موجودة، ال،  آل عمران: [ }َبَل ِمْنهُ َوَمْن َیْبَتِغ َغْیَر اإلِْ
  ؟هذه موجودة عند من]، ٨٥

ْسَالمُ { أما قوله: یَن ِعْنَد للااَِّ اإلِْ صحیح عند جمیع موجودة في أصل ال ]١٩[آل عمران:  }ِإنَّ الدِّ
ْسَالِم ِدیًنا َفَلْن ُ�ْقَبَل ِمْنهُ  َوَمنْ {. الرواة  هذه ال توجد عند أبي ذر ]، ٨٥[آل عمران:  }َیْبَتِغ َغْیَر اإلِْ

 وتوجد عند غیره.
�ه  و�طلق و�راد ]،٣٦ر�ات: [الذا }َفَما َوَجْدَنا ِفیَها َغْیَر َبْیٍت ِمَن اْلُمْسِلِمینَ {وقوله تعالى: ( 

 ؛)لشرعیةالحقیقة اللغو�ة وهو مجرد االنقیاد واالستسالم، فالحقیقة في �الم المصنف هنا هي ا
لم الذي  رفیة.وحقیقة عُ  وحقیقة شرعیة، حقیقة لغو�ة،: ألن الحقائق ثالث في  نادى �ه اآلنیُ السِّ

وف واإلسالم المعر  الستسالم هنا حقیقة لغو�ة،ا رف الناس لیس المراد �ه اإلسالم واالستسالم،عُ 
وأ�ًضا إسالم �معنى استسالم ولو لم �كن هناك انقیاد قلب وال انقیاد جوارح للعمل  الشرعي،

د وأن �ستسلموا و�نقادوا وال یؤذي أح ،هذه حقیقة عرفیة ینادي بها �عض الناس �شرائع اإلسالم.
 ومقتضاها أن ال �عادى أحد، الناس في األ�ام األخیرة،هذه حقیقة شاعت عند  و�تعا�شوا، اأحدً 

 بل الناس �لهم أخوة في اإلنسانیة.
 .التعر�ف السلمي طالب:

 .هذا التعر�ف السلمي
 .......  طالب:

 نسأل هللا العافیة. ،نعم. قضاء مبرم على الوالء والبراء
لمصنف افالحقیقة في �الم  �طلق و�راد �ه الحقیقة اللغو�ة وهي مجرد االنقیاد واالستسالم،(

 ومناسبة الحدیث للترجمة ظاهرة من حیث إن المسلم �طلق على من أظهر هنا هي الشرعیة.
، )ًنافال �كون مؤم( ألن الناس لیس لهم إال الحكم على الظاهر،، )اإلسالم و�ن لم ُ�علم �اطنه

صدق ألنه ممن لم ت ؛افال �كون مؤمنً  علم �اطنه،و�ن لم �ُ (ألن اإلسالم �طلق على من أظهره 
 ألن اإلسالم مبناه على العمل �الجوارح،، )علیه الحقیقة الشرعیة، وأما اللغو�ة فحاصلة

المُ -ولذلك لما سأل جبر�ل النبي  األعمال الظاهرة، الُة والسَّ ه فسر  عن اإلسالم، -علیِه الصَّ
ه لما سأله عن اإل�مان فسر لكن  الشهادتین والصالة والز�اة والحج والصیام، �األعمال الظاهرة:

  �أعمال �اطنة.
 بن أبي وقاص �ما صرح �ه اإلسماعیلي في روایته، وهو والد عامراهو  "عن سعد"قوله: (

ة كما وقع في الز�اة عند المصنف من روا�( ،عامر بن سعد �عني ابن أبي وقاص، )الراوي عنه
أبي وقاص مالك، وسیأتي صالح بن �یسان، قال فیها: عن عامر بن سعد عن أبیه، واسم 

 .)تمام نسبه في مناقب سعد إن شاء هللا تعالى
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الرهط  ،"أعطى رهًطا -صلى هللا علیه وسلم-أن رسول هللا  -َرِضَي ُهللا عنهُ -عن سعد ": �قول
ثة عدد من الرجال: من ثال  فقال( �عني من أوله إلى آخره، �ختلف فیه أهل العلم بدا�ة ونها�ة،

مع الجا: وله �تاب مشهور متداول بین أهل العلم اسمه من أئمة اللغة،، )إلى عشرة. قال القزاز
رهط وال واحد له من لفظه، و ( �عني زادوا على العشرة، )ور�ما جاوزوا ذلك قلیًال ( في اللغة

 .قبیلته: وقیل(]، ٩١[هود:  }َلَرَجْمَناكَ َوَلْوَال َرْهُطَك {، )الرجل: بنو أبیه األدنى، وقیل: قبیلته
ترك  ،)بن أبي ذئب: أنه جاءه رهط فسألوه فأعطاهم فترك رجًال منهماولإلسماعیلي من طر�ق  

المُ -منهم و�له النبي  رجًال  الُة والسَّ یف خِ  وأما من إلى ما وقر في قلبه من إ�مان، -علیِه الصَّ
المُ -فیؤلَّف �المال �ما فعل النبي  ،على إ�مانه الُة والسَّ   .-علیِه الصَّ

 -سلمصلى هللا علیه و -أن رسول هللا  -َرِضَي ُهللا عنهُ -عن سعد "، ")وسعد جالس"قوله: (
یتحدث  تجر�د أن �جرد اإلنسان من نفسه رجًال ، )فیه تجر�د(: قال، "وسعد جالس اأعطى رهطً 

 . فیه تجر�د( "وسعد جالس" .جالسوأنا : ما قال عنه �أنه غیره،
ما  ه،أخبر عن "وسعد جالس": لما قال أعجبهم إلیه، ما قال:، )فیه التفات "أعجبهم إلي"وقوله: 

فیه (. كلمفیه التفات من الغیبة إلى الت، "هو أعجبهم إليَّ ": قال ؛هو أعجبهم إلیه فترك رجًال : قال
رج مخ، )ولفظه في الز�اة: أعطى رهًطا وأنا جالس، فساقه بال تجر�د وال التفات التفات،

قمت وزاد فیه: ف ،فساقه بال تجر�د وال التفات( إًذا االختالف من تصرف الرواة. الحدیث واحد،
، )لموغفل �عضهم فعزا هذه الز�ادة إلى مس .فساررته -صلى هللا علیه وسلم-إلى رسول هللا 

فقط،  فعزا هذه الز�ادة إلى مسلم( ،في الصحیح في البخاري في �تاب الز�اة لكنها موجودة
خبار وذ�ر في األ .)والرجل المتروك اسمه ُجعیل بن سراقة الضمري، سماه الواقدي في المغازي 

المُ -مر �النبي  أن رجًال  في أخباره: الُة والسَّ اس من وهو في مقاییس الن فسأل عنه، -علیِه الصَّ
 ،إن خطب حري أن یزوج مدحوه وأثنوا علیه، هذا،: قالوا، »؟ما رأ�كم في هذا«: قال م،علیة القو 

هذا : قالوا، »ما رأ�كم في هذا؟« فقال: عیل هذا ابن سراقة،ثم مر جُ . و�ن شفع حري أن �شفع
هذا خیر من ملء األرض «: فقال. إن خطب لم یزوج و�ن شفع لم �شفع ،سطة الناسرجل من 
 .»من ذاك

هي �لها �المقاییس  ،واإلشكال أن مواز�ن الناس وهي في زماننا أظهر ،�المقیاس الشرعي �عني 
حتى إن �عض من ینتسب إلى العلم تجده �حتفي �من عنده مال أو جاه أو منصب أكثر  الماد�ة،

مما �حتفي �طالب العلم أو العالم إذا �ان ممن لیس له شيء من ذلك ال مال وال جاه وال مر�ز 
 !مه هللار من قدَّ ره هللا ونؤخِّ �عني نقدم من أخَّ  هذا خلل في التصور، وهذه مشكلة، صب،وال من

 .")؟مالك عن فالن"قوله: (
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رجلین  هل ألحد من الناس أن یوازن بین �النسبة للموازنات هذه، ،طالب: شیخ أحسن هللا إلیك
-لنبي علیها إال أمثال اأم هذه أعمال قلوب لم �طلع  هذا �ساوي عشرة رجال من هذا،: فیقول

  ؟-صلى هللا علیه وسلم
 ،�عني لما �جیئك من ظاهره الفسق لكن أعمال القلوب لها دالئل في األعمال الظاهرة تدل علیها،

 التقوى هاهنا! یرتكب المنكرات ثم �قول لك: ،أو من تعرف عنه أنه فاسق
 .هذا ظاهر أمره طالب:

 فال �جوز أن تحكم علیه إال �معرفة ًئاما تعرف عنه شی نعم إذا �ان مجهوًال  نعم. واضح أمره.
 .شيء یدل على ذلك �قرائن تدل على حكمك

 .......  طالب:
المُ -ثم مر �جنازة أخرى فقال النبي ، »وجبت وجبت، ،وجبت«: نعم. قال الُة والسَّ  -علیِه الصَّ

المُ -فقیل له . »وجبت وجبت، وجبت،« الُة والسَّ  »وجبت«أنت قلت في األولى:  :-علیِه الصَّ
م على أثنیت«: فقال، اوالثانیة أثنوا علیها شر�  ،ا؟ األولى أثنوا علیها خیرً »وجبت«: وفي الثانیة
فوجبت له  اوأثنیتم على الثاني شر�  ،وأنتم شهداء هللا في أرضه فوجبت له الجنة ااألول خیرً 

 . »النار
 ب قلبهشرِ وأُ  ثت فطرته،ألن �عض الناس تلوَّ  فطرته؛لكن المنظور إلیه في هذا الثناء من سلمت 

عنده فهم للنصوص �ختلف فیها مع  -نسأل هللا العافیة-تن في علمه فصار أو فُ  أشیاء مخالفة،
ونحن نقرأ ونسمع �عض الفهوم للنصوص لیس  أهل التحقیق الذین ینطلقون من فهم السلف.

المفتون  إذا أثنى هذا بل العكس: هذا ال عبرة بثنائه،فمثل  نسأل هللا العافیة. علیها أثارة من علم،
 لكن ال �جزم بذلك. ،فیظن �ه خیر او�ذا ذم أحدً  على أحد فِخف منه،

 فهي الشهادة لي �أني �امل و�ذا أتتك مذمتي من ناقص ***
 نعم. 

 .......  طالب:
  ؟ماذا

 .......  طالب:
 .نعم. نعم. على هوى 

سم �نا�ة عن ا "فالن"�عني أي سبب لعدولك عنه إلى غیره، ولفظ  "ما لك عن فالن؟": قوله(
 احیانً أهذا المبهم ، "ما لك عن فالن؟" رف وأر�دت تكنیته:أو عُ  سماه أوًال ، )ُأبهم �عد أن ُذكر

فما  ألن الحدیث مساقه مساق مدح له، كر اسمه؛ومثل هذا لو ذُ  للستر علیه، ؛قصد إبهامه�ُ 
  ؟الفائدة من إبهامه

 .......  طالب:



 
 

  
 

=}à|||||||||||èF=Ìá_|||||||||||Ägÿ^=yÎw|||||||||||ì=i_|||||||||||k‘۱٤٤E====
=

٦ 

  ؟مغمز علیه ه�عني هل فی
 .......  طالب:

المُ -النبي  ال، الُة والسَّ ن خالل م�حكم علیه  ،أال �جزم �أمر خفي اأراد أن �علم سعدً  -علیِه الصَّ
 .الظاهر �اإلسالم

 .......  طالب:
 لكن هو موجود بینهم.

 .......  طالب:
طي إني ألع«: ن فیه هویِّ ما عُ  لكن الثناء إجمالي،. موجود بینهم وسمع الثناء لكنه موجود اآلن،

 .على آخره »...الرجل
  كر.�نا�ة عن اسم أبهم �عد أن ذُ  "فالن"ولفظ (

الُة -والنبي ، )سم في اإلخبار على سبیل التأكیدفیه القَ  "ف�هللا"قوله:  المُ و علیِه الصَّ قسم أ -السَّ
المُ -حلف علیها النبي  افي نحو من ثمانین موضعً  الُة والسَّ لقسم فا ستحلف،ولو لم �ُ  -علیِه الصَّ
  على األمور المهمة شرعي.

 . فیه القسم في اإلخبار على سبیل التأكید "ف�هللا("
�ذا هو في و وقع في روایتنا من طر�ق أبي ذر وغیره �ضم الهمزة هنا وفي الز�اة،  "راهألُ "قوله: 

تحها بل هو �ف( �عني النووي ، )-رحمه هللا-روا�ة اإلسماعیلي وغیره، وقال الشیخ محیي الدین 
 ولیست مضمومة �معنى أظن؛ سیاق الحدیث یرجح أن الهمزة مفتوحة �معنى أعلم،، )هعلمُ أي أَ 

 ا أي أعلمه،بل هو �فتحه :-َرِحَمُه هللاُ -وقال الشیخ محیي الدین (، "غلبني ما أعلمف": ألنه قال
 .)انتهى "غلبني ما أعلم منه" :وال �جوز ضمها فیصیر �معنى أظنه؛ ألنه قال �عد ذلك

لغالب، ن الفتح؛ لجواز إطالق العلم على الظن اوال داللة فیما ذ�ر على تعیُّ (: قال ابن حجر 
كن ال یلزم من إطالق لمنا، ] سلَّ ١٠[الممتحنة:  }َفِإْن َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناتٍ {ومنه قوله تعالى: 

ان العلم حتى لو �، )وهو الممكن ،العلم أن ال تكون مقدماته ظنیًة فیكون نظر��ا ال �قینی�ا
یكون وأ�ًضا ف. اما یبقى ظن�  ایبقى علمً  المقدمات �اجتماعها إلى علم، مقدماته نظر�ة ثم أدت هذه

إلى  و�ن لم �كن على تقسیمهم العلم ،العلم النطري مفید للعلم القطعي، انظر��  اأي علمً  انظر�� 
 :ا�قیني أو قطعي أو قلن :النتیجة ال تحتمل النقیض سواء قلنا ى واحد،هو المؤدَّ  نظري و�قیني،

  النتیجة مفیدة للعلم الذي ال �حتمل النقیض. لكنه علم، ،علم نظري 
هنا، و�هذا جزم صاحب المفهم في شرح مسلم فقال: الروا�ة �ضم الهمزة، وهو الممكن (

ن ما نهاه ع -صلى هللا علیه وسلم-نبط منه جواز الحلف على غلبة الظن؛ ألن النبي واستُ 
م على وهو �ذلك، ولم ُ�قس ،على وجدان الظن الحلف، �ذا قال، وفیه نظر ال �خفى؛ ألنه أقسم

 .)نبط منه جواز الحلف على غلبة الظنواستُ (، )األمر المظنون �ما ظن
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خذ هذا « وفي آخر القصة لما جيء �التمر فقیل: الرجل الذي جامع امرأته في رمضان، 
ل ه بین البتیها،ف�هللا ما  أهل بیت أفقر منا، أقسم، ،�هللا ما بین البتیها: فقال ،»فتصدق �ه

 على غلبة ظنه. ؟حتى عرف أنه ال یوجد أفقر منه أو على غلبة ظنه ابیتً  افتش في البیوت بیتً 
  فالیمین على غلبة الظن جائزة.

ن عما نهاه  -صلى هللا علیه وسلم-ألن النبي نبط منه جواز الحلف على غلبة الظن؛ واستُ (
ذا ال سیما إ، )أقسم على وجدان الظن وهو �ذلكألنه  وفیه نظر ال �خفى؛ ،�ذا قال الحلف،

له: قو ( �ما ظن صاحب المفهم.، )قسم على األمر المظنون �ما ظنولم �ُ ( "راهأُ " كانت الروا�ة:
خیر أ�ح  للتنو�ع، »أو«، )، هو �إسكان الواو ال �فتحها، فقیل هي للتنو�ع"»أو مسلًما«فقال: "

وقال �عضهم: هي  هي للتنو�ع، فقیل:(التقسیم هو التنو�ع  خیر أ�ح قسم، ،قسم �أو وأبهم
 :وقال �عضهم(. ور�ما عاقبت الواو، في �الم ابن مالك للتشر�ك فتكون �معنى الواو،، )للتشر�ك

و �معنى أإذا �انت ، اومسلمً  ا�عني مؤمنً ، )ألنه أحوط ؛وأنه أمره أن �قولهما مًعا ،هي للتشر�ك
عجمه في هذا بن األعرابي في مارد هذا روا�ة و�َ  ألنه أحوط. ؛ا�قولهما معً وأنه أمره أن ( ،الواو

 ميو�ضراب بها أ�ًضا نُ ، )، فوضح أنها لإلضراب»فقال: ال تقل مؤمن؛ بل مسلم«الحدیث: 
 ميو�ضراب بها أ�ًضا نُ           م �أو وأبهم ر أ�ح قسِّ خیِّ  
  تأتي أو لإلضراب. 
باطنة المعنى أن إطالق المسلم على من لم ُ�ختبر حاله الخبرة الولیس معناه اإلنكار، بل (

لكن اإل�مان الباطن  متیقن على من ظاهره اإلسالم، ألن اإلسالم ؛)أولى من إطالق المؤمن
  فیحلف على المتیقن. مشكوك فیه مظنون،

أنه یلزم �معلوم �حكم الظاهر؛ قاله الشیخ محیي الدین ملخًصا، وتعقبه الكرماني  ألن اإلسالم(
 علیه صلى هللا-منه أن ال �كون الحدیث داال� على ما ُعقد له الباب، وال �كون لرد الرسول 

، رجمة قبلُ نا وجه المطا�قة بین الحدیث والتب مردود، وقد بیَّ على سعد فائدة، وهو تعقُّ  -وسلم
ألًفا، ع العطاء لمن أظهر اإلسالم ت�ان یوسِّ  -صلى هللا علیه وسلم-القصة أن النبي  ومحصل

ألوه، سمع أن الجمیع  ،وترك ُجعیًال وهو من المهاجر�ن ،فةفلما أعطى الرهط وهم من المؤلَّ 
ا راجع خاطبه سعد في أمره؛ ألنه �ان یرى أن جعیًال أحق منهم ِلما اختبره منه دونهم، ولهذ

لحكمة إلى أمر�ن: أحدهما إعالمه �ا -صلى هللا علیه وسلم-ثر من مرة، فأرشده النبي فیه أك
 .)في إعطاء أولئك وحرمان ُجعیل مع �ونه أحب إلیه ممن أعطى

وترك  ،فأعطى وأجزل وأكثر مغانم حنین، -صلى هللا علیه وسلم-ونظیر هذا لما قسم النبي  
 -فقال لهم النبي ألنهم وجدوا في أنفسهم، ؛في األمرموه أو �لَّ  فشكى األنصار إلیه، األنصار،

المُ  الُة والسَّ  -شاء والبعیر وتنطلقون برسول هللاأال ترضون أن ینطلق الناس �ال« :-علیِه الصَّ
  وو�لهم إلى ما عندهم من إ�مان. ب قلو�هم،طیَّ ، »؟-صلى هللا علیه وسلم
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ولئك أحدهما إعالمه �الحكمة في إعطاء أ إلى أمر�ن: -صلى هللا علیه وسلم-فأرشده النبي (
اده ن ارتدف لم یؤمَ ألنه لو ترك إعطاء المؤلَّ  وحرمان جعیل مع �ونه أحب إلیه ممن أعطى؛

في القد�م والحدیث ارتد �سبب مثل  -نسأل هللا العافیة-و�م من شخص ، )فیكون من أهل النار
  هذا.

وألف  ،وفي أول أمره �ان على الجادة القصیمي الذي ذهب للدراسة في مصر من هذه البالد،
ا، اوألف �تبً  ،وألف البروق  ،الصراع نة إنه بذل مهر الجنة أو ثمن الج :حتى قال بهم نافعة جد�

بب س ، وأنهسمى الدین أغالًال  وألف األغالل، ،وألحد ،وزاغ ،نسأل هللا العافیة ،انتكس �الصراع.
 ا،سببه أن العطاء �ان �سیرً  علیه ردود �ثیرة. علیه،وُرد  أن الدین وأحكامه. تأخر المسلمین،

 .هذا السبب و�عطى ناس أكثر منه وهم أقل منه في المستوى،
 .......  طالب:

 هللانسأل -من �تبه األخیرة  ،اف �تبً وألَّ  ،أنه ما أعلن تو�ته إلى آخر لحظة ي ظهر،نعم. هذا الذ
والعرب ظاهرة  ،�عني فرعون �كتب سفر الخروج �بیرة، ا�تب �تبً  ،-نسأل هللا الثبات العافیة،
 . خبیثة ا�تب �تبً  صوتیة،
 .......  طالب:
  ؟فیهماذا 

 .......  طالب:
 .جار لنا: ألنه �قول ؛-َرِحَمُه هللاُ -عن الشیخ عبد الرزاق  السبب الذي ذ�رته نقًال 

 .......  طالب:
 .الثالثة ... ومعهو�ان ذهب للدراسة معه الشیخ عبد العز�ز بن راشد  جار لنا الشیخ، هو �قول:

 -َجلَّ وَعال-لو أن هللا  :�عني ،�عني عبقري  ،سیما مثل هذا ،فمثل هؤالء �حتاجون إلى تألیف
 ].١٩[االنفطار:  }َواْألَْمُر َیْوَمِئٍذ هللَِّ {لكن  ،، و�ردواستمر �كتب ،ته على دینهثبَّ 

 .......  طالب:
  ؟ماذاعلى 

 .......  طالب:
 .لو أنه أحد ما رد علیه ال،

 .......  طالب:
مام هذا رأي اإل ما بینهما فرق، ،اإلسالم هو اإل�مان سواء افترقا أو اجتمعا، البخاري �قول: ال،

 البخاري �محمد بن نصر المروزي وجمع من أئمة السلف.
 .......  طالب:

 نعم. نعم. 
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 .......  طالب:
  لكن اإل�مان فیه تز�یة �اطن. أطلق أطلق، ،نعم

 . ألنه لو ترك إعطاء المؤلفة لم یؤمن االرتداد فیكون من أهل النار(
وضح بهذا ثانیهما: إرشاده إلى التوقف عن الثناء �األمر الباطن دون الثناء �األمر الظاهر، ف

المُ -الرسول  فائدة ردّ  الُة والسَّ ل بكار علیه؛ سعد، وأنه ال �ستلزم محض اإلن على -علیِه الصَّ
 :ن تقولاألولى أ، )ولى، واآلخر على طر�ق االعتذاركان أحد الجوابین على طر�ق المشورة �األَ 

 . لعدم إعطائه ؛والثاني على طر�ق االعتذار، امسلمً 
یل: قولى، واآلخر على طر�ق االعتذار. فإن بل �ان أحد الجوابین على طر�ق المشورة �األَ (

م وهي تستلز  ،بل منهكیف لم ُتقبل شهادة سعد لجعیل �اإل�مان، ولو شهد له �العدالة لقُ 
 اإل�مان؟ 

والتوسل في  ،فالجواب أن �الم سعد لم �خرج مخرج الشهادة، و�نما خرج مخرج المدح له
 لیهعالطلب ألجله، فلهذا نوقش في لفظه، حتى ولو �ان بلفظ الشهادة لما استلزمت المشورة 

  إلیه. بدلیل أنه اعتذر ،�األمر األولى رد شهادته، بل السیاق یرشد إلى أنه ُقبل قوله فیه
عن  و�نا في مسند محمد بن هارون الرو�اني وغیره �إسناد صحیح إلى أبي سالم الجیشانيورُ 

، قال: قلت: »؟كیف ترى جعیًال «قال له:  -صلى هللا علیه وسلم-أبي ذر، أن رسول هللا 
ت ، قال: قلت: سید من سادا»؟فكیف ترى فالًنا«كشكله من الناس، �عني المهاجر�ن. قال: 

قال: ( والقصة مرو�ة �طرق و�ألفاظ.، )»فجعیل خیر من ملء األرض من فالن«الناس. قال: 
ه فهذ. »فأنا أتألفهم �ه ،إنه رأس قومه«قال:  ؟قلت: ففالن هكذا وأنت تصنع �ه ما تصنع

ي �ما ترى، فظهرت بهذا الحكمة ف -صلى هللا علیه وسلم-منزلة جعیل المذ�ور عند النبي 
وفي حدیث ( ابن حجر: قال، )و�عطاء غیره، وأن ذلك لمصلحة التألیف �ما قررناه ،حرمانه

 ياذا التم، )بین حقیقتي اإل�مان واإلسالمالتفرقة (نعم ، التفرقة، )المتفرقةالباب من الفوائد 
 ؟�ا أ�ا عبد هللا معك

 التفرقة. طالب:
 لیه، وأماوترك القطع �اإل�مان الكامل لمن لم ُینص ع ،التفرقة بین حقیقتي اإل�مان واإلسالم(

 .)الشارحین منع القطع �الجنة فال یؤخذ من هذا صر�ًحا و�ن تعرض له �عض
 .......  طالب:

 .ما یؤ�ده سیأتي البخاري،
د �عني ال �قطع ألح، ). نعم هو �ذلك فیمن لم یثبت فیه النصالشارحینو�ن تعرض له �عض (

 .�جنة
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�كفي ، میةهذا رأي الكرا، )وفیه الرد على غالة المرجئة في اكتفائهم في اإل�مان بنطق اللسان( 
 وفیه جواز ،وفیه الرد على غالة المرجئة في اكتفائهم في اإل�مان بنطق اللسان( النطق.

، )ةو�ن خفي وجه ذلك على �عض الرعی ،وتقد�م األهم فاألهم ،ال المصالحتصرف اإلمام في م
لي األمر وتصرف �عض التصرفات التي قد یرى الناظر في ممن �ستدرك على من وُ  انسمع �ثیرً 

والنظر  �ادئ األمر أنها فیها إعطاء ألناس أو إعطاء لجماعات أو إعطاء لدول وما أشبه ذلك،
عن هذا  -َجلَّ وَعال -أمام هللافهو المسئول  تقدیره أن �فعل هذا،والمصلحة تقتضي عنده في 

هو المسئول أمام هللا  قد �قصر فیه، قد یتعدى ذلك، قد �فعل ذلك لمصلحة، المال وفي تصر�فه،
�عطي  �عطي دولة �ذا، ،ا�عطي فالنً : ولذلك تجد حدیث الناس في المجالس ،-َجلَّ وَعال-

 جماعة �ذا! 
لَّ جَ  -وهذا أمر بینه و�ین هللا وائتمن علیه، ،لي على هذا األمرعنده؟ فهو وُ ماذا أنتم ما تدرون 

  .-وَعال
ض و�ن خفي وجه ذلك على �ع وتقد�م األهم فاألهم، ،جواز تصرف اإلمام في المصالحوفیه (

 -لكن ما �مكن أن �قاس أحد �النبي نعم. الذین یتحدثون في المجالس قد �خفى علیهم،، )الرعیة
المُ  الُة والسَّ ا جاء �م لكن هذا فیه مستمسك لمن یترك هذا األمر و�سلمه هلل و�قول، ،-علیِه الصَّ

 . في أحادیث �ثیرة أنك تؤدي الذي علیك وتسأل هللا الذي لك
ال �جوز  أما ما �عتقد تحر�مه فإنه، )جواز الشفاعة عند اإلمام فیما �عتقد الشافع جوازه وفیه(

 . شفاعة أسامة للمخزومیةمثل  ،أن �شفع له
ال-ه النبي فسعد نبَّ ، )تنبیه الصغیر للكبیر على ما �ظن أنه ذهل عنهوفیه ( ُة علیِه الصَّ

المُ   راجع النبي سعد ألنك قد، ؛)إلى مفسدة ومراجعة المشفوع إلیه في األمر إذا لم یؤدِّ ( .-والسَّ
المُ - الُة والسَّ انیة ثتشفع له  رد شفاعتك،تشفع لشخص ثم تُ لكن أنت قد  أكثر من مرة، -علیِه الصَّ

إذا لم ( ثالثة ثم یؤتى بهذا الشخص و�سجن من أجلك أنت وشفاعتك! صحیح، ثم ترد شفاعتك،
 صلى هللا-سار النبي  ألنه ساره، ؛)وأن اإلسرار �النصیحة أولى من اإلعالن یؤد إلى مفسدة،

إذا جر  فقمت إلیه فساررته، وقد یتعین كما ستأتي اإلشارة إلیه في �تاب الز�اة:( -علیه وسلم
جر أنه إذا لم �: مفهومه إذا جر اإلعالن إلى مفسدة، ؟یتعین اإلسرار متى، )اإلعالن إلى مفسدة

 . اإلعالن إلى مفسدة أنه �جوز
لصواب، وفیه أن من أشیر علیه �ما �عتقده المشیر مصلحًة ال ُینكر علیه، بل یبین له وجه ا(

ذر اعت، »إني ألعطي الرجل«، )الشافع إذا �انت المصلحة في ترك إجابته وفیه االعتذار إلى
المُ -النبي  الُة والسَّ كبه خشیة أن � ؛إني ألعطي الرجل وغیره أعجب إلي منه« لسعد: -علیِه الصَّ

   نسأل هللا العافیة.، »هللا في النار



 
 

 

 
 
 

١
١ 
 

 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=١١ 

 ،ااشفعوا تؤجرو «: ًئاشیوال �جد في نفسه ، )وأن ال عیب على الشافع إذا ُردت شفاعته لذلك(
من رد الشفاعة فأنت  ًئاوأما إذا وجدت في نفسك شی، »و�قضي هللا على لسان نبیه ما شاء

إنما  والمشفوع له لیس بیده من األمر شيء، ولیس من حتمیة الشفاعة أن تجاب، تنتصر لنفسك،
المُ -و�ان النبي  هو سبب، الُة والسَّ ره من فغی، »�هللا المعطي إنما أنا قاسم«: �قول -علیِه الصَّ
لى وأن ال عیب ع( إن شاء أعطاه و�ن شاء منعه. ،-َجلَّ وَعال-قلوب العباد بید هللا  �اب أولى،

 وجدت شفاعات �اآلالف، شیخنا الشیخ ابن �از �شفع �اآلالف،، )الشافع إذا ردت شفاعته لذلك
مثل هذه األمور ال عیب  ز�ن.فبل الر�ع إذا قُ  ال، بلت؟هل تتصورون نصف هذه الشفاعات قُ 

 .-َجلَّ وَعال-إلى هللا  ، والباقيحصل على األجر على الشیخ فیها،
�عني  د،�شفع لكل أح -َرِحَمُه هللاُ -النووي ، )وأن ال عیب على الشافع إذا ردت شفاعته لذلك( 

ذ خأُ  ،�عد دال تشفع ألح استدعاه الحاكم قال: �ستحق الشفاعة ما لم �كن �إثم أو �أمر ال �جوز.
لو �ان ینتصر لنفسه ما  هذا �شفع هلل ما هو لنفسه، دعوه، فقال الحاكم: شفع، ثم علیه تعهد،
 .ي قلت لهذا الكالم الذشفع �عد ه

قر�ره توفیه استحباب ترك اإللحاح في السؤال �ما استنبطه المؤلف منه في الز�اة، وسیأتي ( 
إني «، )حذف المفعول الثاني للتعمیم »الرجلإني ألعطي «هناك إن شاء هللا تعالى. قوله: 

 أي: أي عطاء �ان. قوله: حذف المفعول الثاني للتعمیم،( المال أو أي عطاء »ألعطي الرجل
�عد  ، و�ذا ألكثر الرواة، ووقع عند اإلسماعیلي»أحب«في روا�ة الكشمیهني:  »أعجب إليَّ «

ر�ق طوألبي داود من  إلى آخره، »منه، وما أعطیه إال مخافة أن �كبه هللا أحب إلي«قوله: 
في  وأدع من هو أحب إلي منهم ال أعطیه شیًئا مخافة أن �كبوا ،عطي رجاًال ألإني «معمر: 

  . »النار على وجوههم
، بهه إذا قلَ هو �فتح أوله وضم الكاف، �قال: أكب الرجل إذا أطرق، و�به غیر  »هبَّ كُ أن �َ «قوله: 

، )صروهذا على خالف القیاس؛ ألن الفعل الالزم یتعدى �الهمزة، وهذا ز�دت علیه الهمزة فق
ار ثم لما ز�دت الهمزة التي في األصل للتعد�ة ص �به هللا، بدون همزة: ا�عني �ان متعد�ً  فلزم،
وقد ذ�ر المؤلف هذا في  وهذا ز�دت علیه الهمزة فقصر،( على خالف القیاس. �عني، االزمً 

به عل قلت: ��ذا وقع الفو واقع على أحد،  ه غیرَ كتاب الز�اة فقال: �قال: أكب الرجل إذا �ان فعلُ 
بئر ال فتُ زَ نْ ه، وأَ تُ لْ سَ ل ر�ش الطائر، ونَ سَ نْ و�ببته، وجاء نظیر هذا في أحرف �سیرة منها: أَ 

 .)ه مًعاه وأكبَّ فتها. وحكى بن األعرابي في المتعدي �بَّ زَ ونَ 
شدین رِ بن وهب و اعن  ي تنبیه: لیس فیه إعادة السؤال ثانًیا وال الجواب عنه، وقد ُرو (: �قول 

بن سعد جمیًعا عن یونس عن الزهري �سند آخر قال: عن إبراهیم بن عبد الرحمن بن عوف 
 نهما. عقل عن أبیه أنه خطأ من راو�ه وهو الولید بن مسلم بن أبي حاتم، ونَ اعن أبیه أخرجه 
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حمن بن بن یز�د األیلي، وحدیثه موصول في �تاب اإل�مان لعبد الر ا�عني  "ورواه یونس"قوله: 
فوق  ه �ضم الراء و�سكان السین المهملتین وقبل الهاء مثناة منتَ عمر الزهري الملقب ُرسْ 

الجواب  سیاق الكشمیهني، لیس فیه إعادة السؤال ثانًیا والولفظه قر�ب من (ه تَ ، ُرسْ )مفتوحة
 .)عنه

 .......  طالب:
ي معنا أما عندنا في الروا�ة الت وال الجواب عنه، افي روا�ة الكشمیهني ما فیه إعادة السؤال ثانیً 

 موجودة.ففي روا�ة أبي ذر 
 الز�اة، وفیه من بن �یسان، وحدیثه موصول عند المؤلف في �تابا�عني  "وصالح"قوله: (

 �عني ابن، )اللطائف روا�ة ثالثة من التا�عین �عضهم عن �عض، وهم صالح والزهري وعامر
 . سعد الذي في أصل الحدیث

بن راشد، وحدیثه عند أحمد بن حنبل والحمیدي وغیرهما عن عبد ا�عني  "ومعمر"قوله: (
 .)الرزاق عنه، وقال فیه: إنه أعاد السؤال ثالًثا

 .......  طالب:
ما جاءك من غیر مسألة وال استشراف وال  �عني �ونهم سألوا ال شك أن األخذ من غیر مسألة،

لیس  ؟�حرم ،ولي األمر ؟لكن إذا سأل وسأل من. هذا هو األصل في المسلم ،أن تتبعه نفسك
 .لكن األولى والالئق �المسلم أال �سأل وال �ستشرف. �حرام

 .......  طالب:
 نعم.  ،ما فیه شك

 .......  طالب:
 .ال هذا واضح ،»لدینك فال اأما إذا �ان ثمنً « منصوص علیه في صحیح مسلم: ال،
، ورواه مسلم عن محمد بن �حیى بن أبي عمر عن سفیان اإنه أعاد السؤال ثالثً : وقال فیه(

منه أو من شیخه؛ ألن معظم الروا�ات في  بن عیینة عن الزهري، ووقع في إسناده وهمٌ 
بن عیینة عن معمر عن الزهري بز�ادة معمر بینهما، و�ذا حدث �ه االجوامع والمسانید عن 

بن عیینة، و�ذا أخرجه أبو نعیم في مستخرجه من ابن أبي عمر شیخ مسلم في مسنده عن ا
أن أبو مسعود في األطراف وزعم (أبو مسعود الدمشقي ، )طر�قه، وزعم أبو مسعود في األطراف

بن أبي عمر، وهو محتمل ألن �كون الوهم صدر منه لما حدث �ه مسلًما، لكن لم االوهم من 
ث �ه مرًة �إسقاط بن عیینة حدَّ ایتعین الوهم في جهته، وحمله الشیخ محیي الدین على أن 

ثبات معمر، ولم یوجد بن عیینة �إاوفیه ُ�عد؛ ألن الروا�ات قد تضافرت عن  ،معمر ومرًة �إثباته
وقد أوضحت ذلك  أوضحناه.�إسقاطه إال عند مسلم، والموجود في مسند شیخه بال إسقاط �ما 

لیق التعلیق، وفي روا�ة عبد الرزاق عن معمر من الز�ادة قال الزهري: غبدالئله في �تابي ت
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ث سؤال جبر�ل، شكل هذا �النظر إلى حدیرى أن اإلسالم الكلمة، واإل�مان العمل. وقد استُ فنَ 
و�سمى مسلًما إذا  ظاهره �خالفه. و�مكن أن �كون مراد الزهري أن المرء ُ�حكم �إسالمه فإنَّ 

 .)تلفظ �الكلمة، أي �لمة الشهادة، وأنه ال �سمى مؤمًنا إال �العمل
 اوأنه ال �سمى مؤمنً (. اعلى �المه برهن علیه �العمل �كون مؤمنً  �عني إذا برهن على إسالمه، 

ما �عني �، )والعمل َ�شمل عمل القلب والجوارح، وعمل الجوارح یدل على صدقه �العمل،إال 
. وأما وعمل الجوارح یدل على صدقه(. �عني دلیل على إ�مان صاحبها، »الصدقة برهان«: جاء

َر َتِغ َغیْ َوَمْن َیبْ {اإلسالم المذ�ور في حدیث جبر�ل فهو الشرعي الكامل المراد �قوله تعالى: 
ْسَالِم ِدیًنا َفَلْن ُ�ْقَبَل ِمْنهُ  ي عن الزهري، �عني أن بن أخي الزهر ا: و قال]. ٨٥[آل عمران:  }اإلِْ

ن بااألر�عة المذ�ور�ن رووا هذا الحدیث عن الزهري �إسناده �ما رواه شعیب عنه، وحدیث 
 أخي الزهري موصول عند مسلم، وساق فیه السؤال والجواب ثالث مرات، وقال في آخره:

ة أر�عة بن أخي الزهري لطیفة، وهي روا�اعلى البناء للمفعول، وفي روا�ة  »بَّ كَ خشیة أن �ُ «
ص سعد بن أبي وقا )وأبوه( ابن سعد، )وعامر( الزهري ، )من بني زهرة على الوالء؛ هو وعمه

 .كلهم من بني زهرة
 .......  طالب:

 .هذا آخر الدروس في هذا الفصل ما فیه دروس،
 .......  طالب:

  ؟ماذا
 .......  طالب:

 .أر�عة متوالیین ،ابن أخي الزهري عن الزهري عن عامر عن أبیه �عني متوالیین في اإلسناد،
وسوف تستأنف الدروس إن شاء هللا في األسبوع  نكرر أن هذا آخر الدروس في هذا الفصل،

 .الثاني من الفصل الثاني
 .......  طالب:

 زادوا على ذلك.ألن المقر�ین  ،نعم
 .......  طالب:

 .مقصر على �الم أهل العلم ال،
 .......  طالب:

 ین؟أ
 .منهم مقتصد ومنهم سابق ومنهم ظالم لنفسه ،�صیر من فساق المسلمین

 .......  طالب:
 .والتقسیم في سورة فاطر .نعم
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 .......  طالب:
 .�طر�ق الهجرتین البن القیم راجعهتبغي تفصیلهم . كلها یلتقي �عضها مع �عض

 .......  طالب:
 نعم.. مبنى الكتاب على هذا موجود �التفصیل،

 .......  طالب:
ه تؤمن على أنبیائه ورسل اأنزل �تبً  -َجلَّ وَعال-وأن هللا  أنت ما علیك إال أن تؤمن �ما ذ�ر لك،

نها منها �ذا على فالن وم ،مائة وأر�ع �تب :�قولون . صلفیما فُ  فیما أجمل وتفصیًال  بها إجماًال 
 .كذا ومنها التوراة ومنها الز�ور

 .......  طالب:
 .میت �لهاما سُ  ال،

  ؟هل للبخاري أحادیث انفرد بها عن �اقي �تب السنة: �قول
و�ن �ان  �عني إن �ان قصده عن �اقي الكتب الستة ففیه أحادیث مفردات البخاري وهي قلیلة،

 .عرف شيء من هذاالسنة فما �ُ عن جمیع �تب 
 نعم. 

 .......  طالب:
الوقت ما �ان قبل الصالة مما �خشى فیه أو �خشى منه التأخر عن الصالة أو مضا�قة 

 .�عد صالة الجمعة ما فیه شيء وما عدا ذلك ما فیه، هكذا قال الشراح، المصلین في الجامع،
 �عد الفجر؟ طالب:

ما فیه شيء  مضا�قة المصلین وال �خشى منه التأخر على الصالة،�عد الفجر مما ال �خشى فیه 
 على �الم أهل العلم.

 .......  طالب:
 وهي الجلوس في مصاله حتى ترتفع الشمس، ،من انتهاء الوظیفة األولى من ارتفاع الشمس،
 .تبدأ الوظیفة الثانیة

 .......  طالب:
ا �عد صالة الجمعة ي جاء النهي عن التحلق ....... شیخ اإلسالهذا الذ م له تفصیل مطول جد�

 .وقد یراجع في اآل�ة الواحدة أكثر من مائة تفسیر من �ل أسبوع،
 .......  طالب:

�ونه �متهن بهذه الطر�قة من أجل تنعیم  ،ز�ت الز�تون مما أنعم هللا �ه على الناس في األكل
  �صلح لألكل...مثل الز�ادي إذا انتهت مدته وصار ما  شيء ما �صلح. أوجسم 

 


